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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446848-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2018/S 198-446848

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Lubecka-Rogozińska
Tel.:  +48 426162272
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl 
Faks:  +48 426162290
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lodz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdw.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask"
Numer referencyjny: DZ.342.67.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

mailto:e.lubecka@zdw.lodz.pl
www.zdw.lodz.pl
www.zdw.lodz.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask".
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym
projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz robót budowlanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres obejmuje:
1)Roboty budowlane:
— rozbud. dr. woj. na od. od km 66+400 do km 77+252,
— rozbud. skrzyżowań z drogami bocznymi,
— rozbiórkę i bud. zjazdów w ciągu dr. woj.,
— bud. odcinków kan. deszczowej,
— rozbiórkę i bud. przepustów drog.,
— bud. odwodnienia dr.,
— bud. chodników,
— bud. chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
— bud.zatok autobusowych,
— przeb. przydrożnych rowów drog. otwartych,
— bud. oświetlenia dr. woj.,
— usunięcie kolizji z siecią energet., telekom., wodociągową,
— wycinkę i zabezp. istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej rozbudowy,
— wyk. konstrukcji nawierzchni podatnej na całej dł.i i szer.i rozbudowywanego odc. drogi,
— wyk. nowego oznakowania poz. i pion.,
— przeb. skrzyżowania z linią kolejową,
— bud. zbiorników retencyjnych.
2)Dokumentację proj.:
— mapę do celów projektowych: na papierze i w formie numerycznej -aktualizacja,
— projekt bud. rozbud. drogi,
— projekt wyk. rozbud. dr.,
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— projekt bud. bud. odwodnienia drogi,
— projekt wyk. bud. odwodnienia drogi,
— projekt bud. rozbiórki i bud. przepustów,
— projekt wyk. rozbiórki i bud. przepustów,
— projekt bud. bud.oświetlenia drogi,
— projekt wyk. bud. oświetlenia drogi,
— projekt bud. przebud. sieci energet.,
— projekt wyk. przebud. sieci energet.,
— projekt bud. przebud. sieci teletech.,
— projekt wyk. przebud. sieci teletech.,
— projekt bud. budowy sygnaliz. świetlnej,
— projekt wyk. budowy sygnaliz. świetlnej,
— projekt bud. przeb. sieci wodoc,,
— projekt wyk. przeb. sieci wodoc.,
— projekt bud. przeb. sieci gaz.,
— projekt wyk. przeb. sieci gaz.,
— projekt bud. budowy zbiorników retencyjnych,
— projekt wyk. bud. zbiorników retencyjnych,
— projekt bud. przebud. przejazdu kolejow.,
— projekt wyk. przebud. przejazdu kolejowego,
— STWiORB,
— szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,
— formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,
— kosztorys inwestorski,
— projekt stałej i tymczasowej org. ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą
wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy pr. o ruchu drogowym,
— ustalenie geotech. warunków posadowienia,
— operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z
uzyskaniem pozwolenia wodnopr.,
— materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
— materiały do wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
— informację dotyczącą BIOZ,
— uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami
szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, umożliwiających zgodnie z przepisami prawa
rozpoczęcie realizacji robót bud. – uzyskanie decyzji ZRiD,
— przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków techn., jeśli
projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami,
— projekt zieleni (w tym wycinki/nasadzeń drzew i krzewów); usunięcie drzew i krzewów oraz poniesienie
kosztów z tym związanych i wkalkulowanie ich w ofertę,
— sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym
uzupełniających geologiczno- inż.) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. .Analiza dostępności
komunikacyjnej działek położonych przy projekt.drodze; zinwentaryz. wszystkich zjazdów w terenie i ich zaproj.,
budowa lub przebud.,
— sporządzenie uzupełniającej dok. geologiczno- inż.,
— uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pr. operatów i decyzji wodnopr.,



Dz.U./S S198
13/10/2018
446848-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 12

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 12

— uzyskanie warunków tech. przebud. i zabezp. wszystkich kolidujących sieci infrastr. naziemnej i podziemnej,
— sporządzenie dokum.geodezyjno- kartograf. oraz formalno- pr. niezbędnej do uzyskania praw do nabycia
nieruch. pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruch., dokonania proj. podziałów niezbędnych do
uzyskania dec. ZRiD oraz praw do nabycia nieruch,
— sporządzenie dok. powyk. i geodez. inwent. powyk. z wrysowaniem w mapę i zaklauzulowaniem,
— w ramach wyk. geodez.j inwent. powyk.j sporządzenie niezbędnej dok do dokonania zmian w rejestrze ewid.
gruntów i bud. w zakr.użytków grunt. zgodnie z przepisami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika zespołu projektowego/projektanta drogowego / Waga: 8
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w wysokości: 1 330 400,00 PLN (słownie zł.: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta).
Wykonawca zobow. jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążąca i
ścieralna).Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. odwróconej zgod. z art. 24 aa ust. Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
[1]Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
[2]Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7
z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wykonawca zobowiązany
jest złożyć to oświadczenie Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ,
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z
pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
[3]Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
[4]Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ust. Pzp. Zamawiający wezwie
również do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej w odniesieniu do podmiotów, na
których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.
[5]Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
A.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dok.
2)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
CD. w pkt. III.1.2.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upł. terminu składania ofert, lub innego
dok. potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatk. w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społ. albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu – w tym przypadku wykonawca składa taką inf. zgodnie z pkt III.1.1. [3].
[6]Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1)w pkt. B. ppkt 1)–składa inf. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2)w pkt B ppkt 2-4)–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
[7[Dokumenty, o których mowa w pkt [6] 1) i 2) lit.b., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,
o którym mowa w pkt [6] 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
[8]Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. [6] zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt [7] stosuje się.
[9]Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt B.1), składa dokument, o którym mowa w pkt. [6] 1), w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawod. lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt [7] zdanie pierwsze stosuje się.
[10]Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
[11]Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, informację czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawod. lub dośw., zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. Powinno być ono podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia
podmiotu trzeciego lub umocowaną stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty.Zam. oceni,
czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech. lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postęp. oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt
VI.3 [2]. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawod. lub dośw., wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podm. te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
[1]Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości:
1)wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 zadań wykonanych (zakończonych), tj. doprowadzonych
przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego
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dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegających na budowie/ rozbudowie/
przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. z 2016 r., poz. 124) klasy min. G o wartości min. 15 000 000,00 PLN (brutto) każde,
2) Wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 2 zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy) na budowę/ rozbudowę/przebudowę dróg publicznych klasy min. G o łącznej
długości 2 zadań min. 10,0 km wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację robót.
3)Co najmniej jedno z zadań wymienionych w punktach 1 i 2 powinno obejmować:
Zaprojektowanie (dla zadań z pkt. 2) i wykonanie (dla zadań z pkt.1) budowy, przebudowy lub rozbudowy:
— zatok autobusowych
— kanalizacji deszczowej
— sieci wodociągowej
— sieci teletechnicznej
— sieci elektroenergetycznej
— oświetlenia drogowego
Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa w pkt. 1) i 2).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy warunek określony w pkt
1) i 2) musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego Wykonawcę.
[2]Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował
osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamów. na stanowiskach wymienionych poniżej.
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, upr. i doświad. zawod. nie mniejsze niż
określone poniżej:
1)Kierownik zespołu projektowego/Projektant drogowy
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w projektowaniu w specjalności jw. po uzyskaniu uprawnień,
— doświadczenie z okresu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert: był autorem/współautorem/
sprawdzającym co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (stadium projekt budowlany i wykonawczy) dot.
budowy/przebudowy/ rozbudowy dróg publicznych klasy min. G o długości dróg min. 5 km każda dokumentacja.
2)Projektant – branża sanitarna
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
— min. 12 m-cy doświadczenia z uprawnieniami przy projektowaniu w spec. jw. po uzyskaniu uprawnień.
3)Projektant – branża telekomunikacyjna
— posiada uprawnienia budow. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
—. min. 12 m-cy doświadczenia z uprawnieniami przy projektowaniu w specjal. jw. po uzyskaniu uprawnień.
4)Projektant – branża energetyczna
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń
elektrycznych
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— min. 12 m-cy doświadczenia z uprawnieniami przy projektowaniu w specj. jw. po uzyskaniu uprawnień
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5)Kierownik budowy
— posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalające na
pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, -
min. 24 m-ce doświadczenia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej po uzyskaniu uprawnień w okresie
ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych
lub inspektora nadzoru na minimum 2 zadaniach o wartości min. 5 000 000,00 PLN (brutto) każde zadanie,
polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporz. Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków tech., jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) klasy min. G.
6)Kierownik robót drogowych
Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalające na
pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika robót drog. na zadaniu objętym
niniejszym zamówieniem,
— min. 12 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót drog. lub inspektora
nadzoru w okresie ostat. 8 lat przed upływem terminu składania ofert na min. 1 zadaniu polegającym na
budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej,klasy min. G.
7)Geodeta
— posiada upraw. w zakresie:
— geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),
— rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2),
— geodezyjnej obsługi inwestycji (4).
Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. kwalifikacji i sprawowanie ich przez więcej niż jedną osobę.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z funkcją Kierownika robót drog. i sprawowanie
ich przez jedną osobę.
Wykonawca na etapie realizacji zam. zapewni oprócz ww. kadry, pozostałą i niezbędną do realizacji całego
zakresu przedmiotu zam. kadrę, posiadającą odpowiednie upraw. i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa wyżej, powinny być zgodne z ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud. lub ważne
odpowiadające im uprawnienia nadane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud,, z uwzględnieniem postanowień ust. z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest wykazanie
się przez te osoby doświad. określonym w pkt [2] oraz w formularzu oferty, w okresie ost. 8 lat.Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania
określone w pkt [2].
[3]Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamów.. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zamów. albo reprezentowania w postęp. i
zawarcia umowy w sprawie zam. publ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów., żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.1.1.,
natomiast spełnianie warunków udziału w post. Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamów. przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w
pkt. III.1.1.[2] i III.1.2)B.składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok. te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.
Każdy z Wykon. wspólnie ubiegających się o zamów. składa jednolity dokument w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 30.09.2022r., w tym termin
uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 30.04.2020 r.
Ustala się limit finansowy w wysokości:
•na rok 2019 - 745 000,00 PLN brutto,
•na rok 2020 - 12 000 000,00 PLN brutto,
•na rok 2021 - 25 000 000,00 PLN brutto.
Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca/podwykonawca zatrudniał
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r.
- Kodeks Pracy. tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji
zamówienia w zakresie opisanym w Sekcji II. pkt 2.4) ppkt 1) za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych,
prac projektowych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
[1]Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
[2]Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących
sytuacjach:
1.W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
2.Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3.Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4.Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
[3]Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
[4]Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub
pkt [2], może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
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prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
[5]Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt [4] SIWZ.
[6]Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
CD z Sekcji.III.1.2) ppkt [11]:
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. III.1.1 [5]B. ppkt 1-7 oraz w pkt [2].

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018


